
PROTOKÓŁ NR III/02 
 
 
z III sesji Rady Powiatu Kościańskiego, która odbyła się 30.12.2002r. w sali Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie, w godz. od 17.00 do 19.20.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Otwarcie posiedzenia. 
 
Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Kościańskiego Pan Edward 
Strzymiński. Powitał wszystkich radnych przybyłych na sesję, zaproszonych gości, mieszkańców 
powiatu, Pana Starostę, członków Zarządu, pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych 
Powiatu oraz przedstawicieli prasy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego proto-
kołu. Stwierdził, że na 19 radnych w sesji uczestniczy 18 radnych, co stanowi więcej niż połowę 
ogólnej liczby radnych i zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Powiatu Kościańskiego podejmowane 
uchwały będą prawomocne. Swoją nieobecność usprawiedliwił radny Kazimierz Dembny. 
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Rady poinformował radnych, że wraz z zawiadomieniem o terminie i miejscu 
posiedzenia III sesji otrzymali porządek obrad, projekty uchwał i materiały związane z problema-
tyką posiedzenia. Następnie zapytał o wnioski do porządku obrad. Nie było, więc przedstawił 
porządek obrad obejmujący: 
1. Otwarcie obrad. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokółu z II sesji Rady Powiatu. 
4. Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym. 
5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu. 
6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 
7. Zapytania radnych. 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawie:  

1/ zmiany uchwały nr XXXV/272/01 z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie budżetu powiatu ko-
ściańskiego na 2002 rok, 

2/ utworzenia wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2002, 
3/ zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 maja 2002 r. Nr XL/333/02           

w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Kościańskiemu na re-
alizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób nie-
pełnosprawnych, 

4/ budżetu powiatu kościańskiego na rok 2003, 
5/ odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Kościanie, 
6/ zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2003.  

9. Odpowiedzi na zapytania. 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
11. Zakończenie sesji 
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3. Przyjęcie protokółu z II sesji Rady Powiatu. 
  
Przewodniczący Rady poinformował, że z protokołem się zapoznał i stwierdza, iż odzwierciedla 
on w pełni przebieg obrad poprzedniej sesji. Następnie zapytał o uwagi do protokółu. Nie było, 
więc zarządził głosowanie nad jego przyjęciem bez odczytywania.  
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, protokół z II sesji Rady Powiatu zo-
stał przyjęty jednogłośnie. 
 
4. Informacja przewodniczącego rady o czynnościach podjętych w okresie międzysesyjnym.  

 
Przewodniczący Rady powiedział, że na II sesji Rada Powiatu Kościańskiego zleciła mu realiza-
cję uchwał dotyczących powołania Komisji Rady oraz ustalenia wynagrodzenia Starosty Ko-
ściańskiego. W zawiązku z powyższym poinformował, że: 
1/ Pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w dniu 16.12.2002 r., podczas którego 

opracowano plan kontroli Komisji na rok 2003, który ujęty został w porządku obrad dzisiej-
szej sesji. 

2/ Pierwsze posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbyło się w dniu 11.12.2002 r., podczas 
którego na Przewodniczącego Komisji wybrano Pana Kazimierza Józefowskiego, a na Wice-
przewodniczącego Komisji wybrano Pana Karola Malickiego. 

3/ Pierwsze posiedzenie Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej odbyło się w dniu 13.12.2002 r., 
podczas którego na Przewodniczącego Komisji wybrano Pana Józefa Świątkiewicza, a na 
Wiceprzewodniczącego Komisji wybrano Pana Karola Kopienkę. 

4/ Pierwsze posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa odbyło się w dniu 
16.12.2002 r., podczas którego na Przewodniczącego Komisji wybrano Pana Grzegorza Ra-
tajczaka, a na Wiceprzewodniczącego Komisji wybrano Pana Bernarda Turskiego. 

5/ Uchwała Nr II/24/02 w sprawie wynagrodzenia Starosty Kościańskiego – została zrealizowa-
na. 

6/ W celu opublikowania zmian w statucie powiatu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego w dniu 16.12.2002 r. przekazał uchwałę Nr II/18/02 w sprawie zmiany sta-
tutu powiatu kościańskiego, Wojewodzie Wielkopolskiemu. 

Ponadto poinformował, że w okresie międzysesyjnym brał udział w: 
- święcie Patrona Szkoły i wręczeniu sztandaru Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietąż-

kowie, które odbyło się w dniu 12.12.2002 r., 
- naradzie zorganizowanej dla przewodniczących rad gmin i powiatów z udziałem Marszałka      

i Wojewody Wielkopolskiego, która odbyła się w dniu 17.12.2002 r., 
- sesji Rady Miejskiej Kościana, która odbyła się 19.12.2002 r., 
- święcie Patrona Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie, które odbyło się w dniu 

20.12.2002 r., 
- spotkaniu Powiatowego Zarządu ZOSP, które odbyło się 20.12.2002 r., 
- uroczystości związanej z 90-leciem powstania ZHP, która odbyła się 20.12.2002 r., 
- spotkaniu wigilijnym z pracownikami Starostwa Powiatowego, które odbyło się 24.12.2002 r., 
- dwóch posiedzeniach Zarządu Powiatu w dniach 18 i 30.12.2002 r. 
Dodał również, że w każdą środę w godzinach od 17.00 do 19.00 pełnił dyżur dla mieszkańców 
Powiatu. Następnie zapytał o pytania i wnioski do przedstawionej informacji. Nie było.  
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5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał 
Rady Powiatu radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do 
niniejszego protokołu. Następnie zapytał o pytania i wnioski do złożonego sprawozdania.  
Starosta poinformował, że na 2 stronie sprawozdania wystąpił błąd drukarski. W miejscu gdzie 
zapisano termin realizacji inwestycji pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla DPS w Mo-
ściszkach” powinna być data 31.10.2003 r., a nie 31.10.2002r. W związku z powyższym poprosił 
radnych o wprowadzenie odpowiedniej poprawki. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zaproponował przejść do na-
stępnego punktu obrad. 
 
6. Sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie o działalności Zarządu Powiatu w okresie 
międzysesyjnym radni otrzymali w materiałach do sesji. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do 
niniejszego protokołu. Następnie zapytał o pytania i wnioski do złożonego sprawozdania. 
Starosta poinformował, że przed sesją radni otrzymali sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Po-
wiatu Kościańskiego, które odbyło się w dniu 30.12.2002r. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 
do niniejszego protokołu. 
Radny Karol Malicki poprosił o przedstawienie dodatkowych informacji związanych z podję-
ciem: 
- uchwały nr 3/4/02 w sprawie zawarcia umowy najmu na lokal zamienny położony w Śmiglu 

przy ul. Szkolnej nr 2, 
- uchwały nr 3/5/02 w sprawie zmiany uchwały nr 34/102/99 Zarządu Powiatu Kościańskiego z 

dnia 29.12.1999 roku w sprawie wydzierżawiania, wynajmowania i użyczenia mienia powiatu 
pozostającego w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych powiatu na okres do 3 lat. 

Starosta poinformował, że podjecie pierwszej uchwały związane jest z zapewnieniem lokalu 
mieszkalnego p. Stachowiak, która wcześniej zajmowała mieszkanie w sprzedanym budynku 
Zespołu Szkół Zawodowych w Śmiglu. Natomiast zmiany wprowadzone uchwałą nr 3/5/02 po-
zwolą na odstąpienie od przeprowadzania przetargów na dzierżawienie i wynajmowanie tzw. 
części wspólnych, z których korzysta zarówno właściciel jak i kilku najemców. 
Więcej pytań nie było, więc Przewodniczący Rady zaproponował przejść do następnego punktu 
obrad.  
 
7. Zapytania radnych. 

 
Przewodniczący Rady zwrócił się do radych, czy są pytania?  
Radny Karol Malicki powiedział, że ma pytanie do Starosty. Po spotkaniu Starosty z Burmi-
strzami i Wójtem miast oraz gmin z terenu powiatu kościańskiego ukazał się artykuł, w którym 
Starosta stwierdził, że poprzednia Rada Powiatu nie współpracowała z gminami. Zapytał o pod-
stawę tego stwierdzenia. 
Starosta powiedział, że nie może sobie przypomnieć dokładnego brzmienia tej wypowiedzi. Jed-
nak na tym spotkaniu padło takie stwierdzenie. Jako były Przewodniczący Rady Miejskiej Krzy-
winia może stwierdzić, że ta współpraca nie była najlepsza. Są porozumienia, które nie są reali-
zowane lub zostały wykonane bez formalnego odbioru. Generalnie jednak uważa, że ważniejszą 
sprawą jest przyszłość, a nie przeszłość. Bardzo mu zależy na współpracy z samorządami gmin-
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nymi. Dlatego też w celu realizowania wspólnych zadań będzie się często spotykał                        
z Burmistrzami i Wójtem. 
Radny Karol Malicki stwierdził, że przykro mu było czytać, iż współpracy nie było. Współpraca 
była, jednak każdy partner miał własne cele, które chciał realizować. Mimo, że nie układała się 
ona zbyt dobrze to jednak była. 
Radny Kazimierz Józefowski powiedział, że Rada Powiatu I kadencji zleciła przygotowanie 
„Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Kościańskiego” i ją uchwaliła. Kiedy 
pytano o cel przygotowania strategii mówiono, że jest ona potrzebna do ubieganie się o środki 
pomocowe. W związku z powyższym zapytał o liczbę wniosków złożonych w celu uzyskania 
powyższych środków np. z Funduszu SAPARD. 
Starosta poinformował, że jest sens przygotowania Strategii oraz planów operacyjnych dla uzy-
skania środków pomocowych. Jednak, kiedy zapytał o wnioski dowiedział się, że Powiat Ko-
ściański nie złożył żadnego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa         
o środki na modernizację dróg powiatowych w roku 2003. Dotację z Agencji, w wysokości od 
1.000.000 zł. do 400.000 zł., otrzymają 24 powiaty z Województwa Wielkopolskiego. Jest to, 
więc okoliczność niedobra i bardzo smutna tym bardziej, że mieszkańcy oraz samorządy gminne 
są zainteresowane współuczestniczeniem w finansowaniu zadań na drogach powiatowych. Przy 
zdobyciu dodatkowych środków z Agencji byłaby duża szansa na wykonanie wielu zadań, a teraz 
będzie to niemożliwe. Na posiedzeniu Zarządu została podjęta decyzja o przygotowaniu wnio-
sków na rok 2004, ponieważ na rok 2003 jest już za późno. Dodał również, że nie wie czy Zarząd 
Powiatu poprzedniej kadencji takie wnioski składał. 
Radny Stefan Stachowiak poinformował, że Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji przygotował    
i wysłał kilka wniosków do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na które otrzy-
mał środki. Wiele wniosków nie zostało uznane przez Komisje, ponieważ przy ich rozpatrywaniu 
brano pod uwagę wielkość bezrobocia oraz liczbę mieszkańców, za co Powiat Kościański dosta-
wał niewiele punktów. W roku 2002 mogliśmy niektóre wnioski powtórzyć, lecz te zadania zo-
stały już wykonane. Ponadto w większości dofinansowywane były wnioski na zadania realizo-
wane na drogach gminnych. W sprawie ubiegania się o środku z Funduszu SAPARD powiedział, 
że o środki z tego Funduszu mogą się ubiegać gminy i powiaty, które chcą robić drogi od postaw. 
Inne wnioski nie mieszczą się w tych kategoriach. Następnie poinformował, że do dnia 16 paź-
dziernika 2002 roku można było składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
wnioski na rok 2003. Wtedy jednak nie było jeszcze planu robót, które realizowane byłyby w 
tym roku.  
Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Józefowski wracając do Funduszu SAPARD zwrócił 
uwagę, że nieutwardzona droga na odcinku Świniec – Wławie spełnia wymogi SAPARD-u. 
Radny Stefan Stachowiak odpowiedział, że Powiat Kościański ma kilkadziesiąt kilometrów ta-
kich dróg. Jednak ze względu na ilość środków finansowych należało podjąć decyzję czy robi się 
jedną drogę od podstaw i przeznacza się na nią większość środków, czy dba się o te, które już są. 
Starosta stwierdził, że były jednak inicjatywy, by te drogi budować. Dlatego też nie złożenie tych 
wniosków jest grzechem zaniechania. Gmina Krzywiń dałaby 150.000 zł., Powiat znalazłby w 
budżecie 250.000 zł., a resztę dałby SAPARD. Nie należy teraz mówić o okolicznościach, które 
mają to usprawiedliwiać. 
Radny Stefan Stachowiak nawiązując do wypowiedzi Starosty powiedział, że na terenie gminy 
Krzywiń został wykonany 900-metrowy odcinek drogi Zgliniec – Jurkowo. Natomiast do zrobie-
nia został 1,5 – kilometrowy. Na jego realizację Gmina Krzywiń miała przekazać 150.000 zł., 
Powiat Kościański podobną kwotę, a reszta miała pochodzić z Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych. W wyniku zmiany interpretacji przepisów okazało się, że Fundusz ten nie przekazuje środ-
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ków na realizacje zadań na drogach powiatowych. Dlatego też gmina miała złożyć do Funduszu 
wniosek, jednak tego nie zrobiła. 
Wiceprzewodniczący Rady Pan Kazimierz Józefowski stwierdził, że w tej dyskusji nie mówi się 
o środkach z Funduszu SAPARD. Dodał również, że w 2002 roku Gmina Czempiń otrzymała      
z tego Funduszu środki na utwardzenie drogi w Bieczynie.  
Przewodniczący Rady zamknął dyskusję nad powyższą sprawą i wobec braku dalszych pytań 
zaproponował przejść do następnego punktu obrad. 
 
8. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał. 
 
8/1/ Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/272/01 z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie 

budżetu powiatu kościańskiego na 2002 rok. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zmiany uchwały nr XXXV/272/01 z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie budżetu powiatu ko-
ściańskiego na 2002 rok radni otrzymali przed sesją. W dniu dzisiejszym zwrócił się do niego 
Zarząd Powiatu z wnioskiem o wprowadzenie w treści uchwały autopoprawki. Treść autopo-
prawki radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie treści autopo-
prawki. 
Starosta poinformował, że zaproponowane w przygotowanej autopoprawce zmiany mają charak-
ter porządkowy i polegają na wprowadzeniu zmian w planie przychodów i wydatków środków 
specjalnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościanie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w 
Kościanie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski powiedział, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz z autopoprawką i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały i zgło-
szonej autopoprawki. Wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem po-
wyższej uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr III/27/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 30.12.2002 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/272/01 z dnia 27 
grudnia 2001r. w sprawie budżetu powiatu kościańskiego na 2002 rok została podjęta jednogło-
śnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu. 
 
8/2/ Uchwała w sprawie: wykazu środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2002.  
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie wykazu środków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2002 radni otrzymali 
przed sesją. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że w budżecie powiatu kościańskiego na rok 2002 została zapisana dota-
cja z Miasta i Gminy Krzywiń w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Moder-
nizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach”. W 2002 roku na 
ten cel została wydatkowana kwota 10.000,01 zł., tj. 5.000 zł z WFOŚiGW oraz 5.000,01 zł. ze 
środków otrzymanych z Miasta i Gminy Krzywiń. Pozostała kwota z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 39.000 zł. zostanie zapisana w budżecie 
roku 2003. Obecnie konieczne jest ustanowienie wydatków nie wygasających z upływem roku 
2002, w wysokości 44.999,99 zł 
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Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski powiedział, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. 
Radny Wiktor Snela poprosił radnych o dokonanie w § 1 projektu uchwały korekty błędu drukar-
skiego polegającego na zastąpieniu słowa „opieki” słowem „pomocy”. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad pod-
jęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwał nr III/28/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 30.12.2002 roku w sprawie wykazu środków nie wygasających z upływem 
roku budżetowego 2002 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniej-
szego protokołu. 
 
8/3/ Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 maja 2002 r. 

Nr XL/333/02 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Kościań-
skiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania 
osób niepełnosprawnych. 

 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 maja 2002 r. Nr XL/333/02 w spra-
wie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powiatowi Kościańskiemu na realizację zadań z za-
kresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych radni 
otrzymali przed sesją. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie projektu uchwały. 
Starosta poinformował, że jest to uchwała porządkująca wydatkowanie środków z Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Kościańskiemu na 
realizację. Powiat za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie wy-
konuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, a za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pra-
cy zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Następ-
nie poprosił Kierownika PUP w Kościanie o przedstawienie zmian zgłoszonych w projekcie 
uchwały. 
Kierownik Powiatowego Urzędu Pracy w Kościanie Pani Ewa Beba poinformowała, że zmian 
dokonano w obrębie trzech zadań. Z uwagi na brak zainteresowania szkoleniami ze strony nie-
pełnosprawnych oraz późniejszym niż przewidywano utworzeniem miejsc pracy przez praco-
dawców w ramach umów zawartych w 2002 r. pozostały do wykorzystania środki przeznaczone 
pierwotnie na powyższe cele. W związku z tym zaproponowano przesunąć te środki na realizację 
zadania pod nazwą: dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na organiza-
cję nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych. Dodała, że zaproponowane zmiany 
zostały zaakceptowane przez Radę Nadzorczą PFRON. 
Starosta dodał, że zaproponowane zmiany nie dotyczą zadań wykonywanych przez Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie. 
Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie opinii Komisji Budżetu i Finansów. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski powiedział, że Komisja 
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały i wnosi o jej podjecie. 
Przewodniczący Rady zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Wobec 
braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
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W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwał nr III/29/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 30.12.2002 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Kościańskiego 
z dnia 28 maja 2002 r. Nr XL/333/02 w sprawie określenia zadań i wysokości środków finanso-
wych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych Powia-
towi Kościańskiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudniania osób niepełnosprawnych została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 
do niniejszego protokołu. 

 
8/4/ Uchwała w sprawie: budżetu powiatu kościańskiego na rok 2003 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt budżetu powiatu na rok 2003 wraz z materiałami 
informacyjnymi został przekazany przez Zarząd Powiatu poprzedniej kadencji Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 15 listopada 2002 r. Następnie poprosił Starostę o przedsta-
wienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie budżetu powiatu ko-
ściańskiego na rok 2003. 
Starosta odczytał treść uchwały nr 15/16/B/Ln/2002 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Poznaniu z dnia 16.12.2002 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu 
Powiatu Kościańskiego na 2003 rok. Kserokopia uchwały stanowi załącznik nr 8 do niniejszego 
protokołu. 
Przewodniczący Rady powiedział, że projekt budżetu powiatu na rok 2003 otrzymał na pierwszej 
sesji Rady Powiatu II Kadencji w dniu 19 listopada 2002 r. i przekazał go wszystkim radnym. Do 
dnia 16 grudnia br. wszystkie Komisje Rady zakończyły prace nad projektem budżetu powiatu na 
2003 r. i przekazały swe opinie wraz z wnioskami Przewodniczącemu Rady oraz Komisji Budże-
tu i Finansów. Ostateczną opinię o projekcie budżetu wraz z wnioskami Komisja Budżetu i Fi-
nansów przy udziale Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Przewodni-
czącego Komisji Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa sformułowała podczas posiedzenia 
w dniu 17 grudnia br. Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Bu-
dżetu i Finansów o przedstawienie opinii Komisji. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, Komisja 
Budżetu i Finansów po dokonaniu analizy projektu budżetu powiatu na rok 2003 pozytywnie 
zaopiniowały przedstawiony projekt. Ponadto Komisja zwróciła się z wnioskiem                        
o przeanalizowanie zaplanowanych wydatków przeznaczonych na działalność Powiatowego 
Urzędu Pracy, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Zarządu Dróg Powia-
towych oraz Wydziału Promocji. Komisja zaproponowała, by zaoszczędzone środki budżetowe 
oraz wolne środki, jakie pojawią się w budżecie powiatu w roku 2003 przeznaczyć na zwiększe-
nie rezerwy ogólnej oraz na utworzenie rezerwy celowej przeznaczonej na inwestycje na drogach 
powiatowych.  
Przewodniczący Rady powiedział, że w dniu 18 grudnia 2002 roku otrzymaną od Przewodniczą-
cego Komisji Budżetu i Finansów opinię wraz z wnioskami przekazał Zarządowi Powiatu. Za-
rząd Powiatu przyjął autopoprawki do przedstawionego projektu budżetu, które to zostały rad-
nym przekazane przed dzisiejsza sesją wraz ze zmienionym projektem uchwały w sprawie budże-
tu powiatu kościańskiego na 2003 rok. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie zgłoszonej 
autopoprawki. 
Starosta Poinformował, że: 
- punkt I autopoprawki dotyczy zmian wprowadzonych na wniosek Komisji Rady, 
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- punkt II autopoprawki dotyczy wprowadzenia do projektu budżetu na rok 2003 środków          
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania 
pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach”, 

- punkt III autopoprawki dotyczy zmian wynikających z wyłączenia z budżetu powiatu budżetu 
Komendy Powiatowej Policji w Kościanie, 

- punkt IV autopoprawki związany jest z usunięciem błędów drukarskich. 
Treść autopoprawki stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 
Przewodniczący Rady zaproponował dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały oraz 
zgłoszoną autopoprawką. 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Kazimierz Józefowski poinformował, że Ko-
misja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką i wnosi o ich 
przyjęcie. 
Radna Urszula Iwaszczuk zainteresowała się zabezpieczeniem środków na dokształcanie zawo-
dowe nauczycieli. 
Starosta poinformował, że środki na dokształcanie zawodowe nauczycieli są zabezpieczane na 
mocy ustawy Karta Nauczyciela i wynoszą 1 % środków zaplanowanych na wynagrodzenie. Do-
dał, że środki te mimo, że nie zostały podzielone na poszczególne szkoły i placówki oświatowe 
prowadzone przez Powiat Kościański są zabezpieczone w budżecie powiatu.  
Radny Karol Malicki zgłosił wniosek w sprawie wprowadzenia do projektu uchwały § 10            
w brzmieniu „Tworzy się rezerwę celową w kwocie 100.000 zł.” oraz zmiany brzmienia dotych-
czasowego § 10 „Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 164.147 zł.” na § 11 w brzmieniu: „Two-
rzy się rezerwę ogólną w kwocie 64.147 zł.”. Będzie to gwarancja, iż środki w wysokości 
100.000 zł. Zostaną przeznaczone na zadania oświatowe.  
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem powyższego wniosku. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, 9 głosami przeciw, przy 5 głosach za 
i 4 głosach wstrzymujących się wniosek w sprawie wprowadzenia do projektu uchwały § 10 w 
brzmieniu „Tworzy się rezerwę celową w kwocie 100.000 zł.” oraz zmiany brzmienia dotychcza-
sowego § 10 „Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 164.147 zł.” na § 11 w brzmieniu: „Tworzy 
się rezerwę ogólną w kwocie 64.147 zł.” nie został przyjęty. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad pod-
jęciem powyższej uchwały wraz ze zgłoszoną autopoprawką. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, 17 głosami za, przy 1 głosie wstrzy-
mującym się uchwała nr III/30/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 30.12.2002 roku w spra-
wie budżetu powiatu kościańskiego na rok 2003 została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 
10 do niniejszego protokołu. 
 
Przewodniczący Rady ogłosił 10-minutową przerwę. 
Po zakończeniu przerwy Przewodniczący Rady wznowił obrady. 
 
8/5/ Uchwała w sprawie: odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdro-
wotnej w Kościanie radni otrzymali przed sesją. Następnie poprosił Starostę o przedstawienie 
powyższego projektu uchwały. 
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Starosta poinformował, że przy publicznym zakładzie opieki zdrowotnej działa Rada Społeczna, 
która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który zakład utworzył oraz organem 
doradczym kierownika publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zgodnie z przepisami ustawy      
o zakładach opieki zdrowotnej Radę Społeczną powołuje, odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze 
posiedzenie podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej. Do zadań Rady Spo-
łecznej jako organu inicjującego i opiniodawczego należy przedstawianie radzie powiatu wnio-
sków i opinii w sprawach: 
1) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdro-

wotne, 
2) zbycia środka trwałego oraz zakup lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu me-

dycznego, 
3) związanych z przekształceniem lub likwidacją zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub 

ograniczeniem działalności, 
4) przyznawania kierownikowi zakładu nagród, 
5) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie publicznym zakładem 

opieki zdrowotnej z kierownikiem zakładu. 
Natomiast do zadań Rady, jako organu doradczego kierownika publicznego zakładu opieki zdro-
wotnej, należy przedstawianie wniosków i opinii w sprawach: 
1) planu finansowego i inwestycyjnego, 
2) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego, 
3) kredytów bankowych lub dotacji, 
4) podziału zysku.  
Liczbę członków Rady Społecznej określa - zgodnie z powołanymi przepisami - organ, który 
utworzył zakład, a więc Rada Powiatu. W związku ze zmniejszeniem liczny radnych Rady Po-
wiatu proponuje się zmniejszenie liczby członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie z dziesięciu do sześciu osób, w składzie: 
- przewodniczący - Starosta lub osoba przez niego wyznaczona, 
- przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego, 
- czterech przedstawicieli wybranych przez Radę Powiatu Kościańskiego. 
Dodał, że w z związku z wyborem nowych władz samorządowych proponuje się odwołanie do-
tychczas działającej Rady Społecznej i dokonanie wyboru Rady Społecznej Samodzielnego Pu-
blicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie w zaproponowanym składzie. Wejście w ży-
cie uchwały z dniem 1 lutego 2003 roku umożliwi zwołanie ostatniego posiedzenia Rady Spo-
łecznej w dotychczasowym składzie i dokonanie oraz zatwierdzenie zmian w Statucie Samo-
dzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej dotyczących kadencji oraz zmiany liczby 
członków Rady. Następnie poinformował, że będzie przewodniczył w pracach Rady Społecznej 
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie. 
Przewodniczący rady poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Rady Społecznej SP ZOZ 
w Kościanie. 
Radny Ryszard Fornalik zgłosił kandydaturę Pana Edwarda Strzymińskiego.  
Radny Edward Strzymiński wyraził zgodę na kandydowanie. 
Starosta Pan Andrzej Jęcz zgłosił kandydaturę Pana Zygmunta Cichockiego.  
Radny Zygmunt Cichocki wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Stefan Stachowiak zgłosił kandydaturę Pani Mirosławy Mueller i Pana Jerzego Dolaty.  
Radna Mirosława Mueller wyraziła zgodę na kandydowanie. 
Radny Jerzy Dolata wyraził zgodę na kandydowanie. 
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Radny Bernard Ptak zgłosił kandydaturę Pana Karola Kopienki.  
Radny Karol Kopienka wyraził zgodę na kandydowanie. 
Radny Grzegorz Ratajczak zgłosił kandydaturę Pana Kazimierza Dembnego. 
Przewodniczący Rady poinformował, że radny Kazimierz Dembny na piśmie zdeklarował swoją 
chęć pracy w Radzie Społecznej SP ZOZ w Kościanie. Wobec braku dalszych zgłoszeń zarządził 
głosowanie nad przyjęciem poszczególnych kandydatów na członków Rady Społecznej SP ZOZ 
w Kościanie. 
Przewodniczący Rady poinformował, że w wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 rad-
nych: 
- kandydatura radnego Edwarda Strzymińskiego otrzymała 17 głosów za i 1 głos wstrzymujący 

się, 
- kandydatura radnego Zygmunta Cichockiego otrzymała 14 głosów za i 4 głosy wstrzymujące 

się, 
- kandydatura radnej Mirosławy Mueller otrzymała 5 głosów za i 13 głosów wstrzymujących 

się, 
- kandydatura radnego Jerzego Dolaty otrzymała 5 głosów za i 13 głosów wstrzymujących się, 
- kandydatura radnego Karola Kopienki otrzymała głosów 13 za i 5 głosów wstrzymujących się, 
- kandydatura radnego Kazimierza Dembnego otrzymała 11 głosów za i 7 głosów wstrzymują-

cych się.  
Radna Urszula Iwaszczuk powiedziała, że podczas głosowania źle policzono głosy, ponieważ ona 
oraz radna Mirosława Mueller nie brały udziału w dwóch ostatnich głosowaniach. 
Przewodniczący Rady, w związku ze zgłoszoną uwagą, co do prawidłowości przeprowadzonego 
głosowania, zarządził ponowne głosowanie nad przyjęciem kandydatury radnego Karola Kopien-
ki oraz radnego Kazimierza Dembnego. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 15 radnych, kandydatura radnego Karola Ko-
pienki otrzymała głosów 11 za i 4 głosów wstrzymujące się, 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 15 radnych, kandydatura radnego Kazimierza 
Dembnego otrzymała 11 głosów za i 4 głosy wstrzymujące się.  
Przewodniczący Rady poinformował, że zgodnie z przeprowadzonymi głosowaniami członkami 
Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie zostali: 
- radny Edward Strzymiński, 
- radny Zygmunt Cichocki, 
- radny Karol Kopienka, 
- radny Kazimierz Dembny. 
Następnie zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, 12 głosami za, przy 5 głosach prze-
ciwnych i 1 głosie wstrzymującym się uchwała nr III/31/02 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 
30.12.2002 roku w sprawie odwołania i powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie została podjęta. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do 
niniejszego protokołu. 
 
8/6/ Uchwała w sprawie: zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2003. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że projekt uchwały Rady Powiatu Kościańskiego w spra-
wie zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2003 radni otrzymali przed sesją. 
Następnie zapytał o pytania i wnioski do przedstawionego projektu uchwały. Wobec braku gło-
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sów w dyskusji poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie planu kontroli 
Komisji. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Kaczmarek poinformował, że plan kontroli Ko-
misji Rewizyjnej na rok 2003 obejmuje: 
1. Kontrolę wykonania budżetu powiatu kościańskiego za rok 2002 – planowany termin kontroli 

luty/marzec 2003r. 
2. Kontrolę przebiegu i terminowości załatwiania skarg wpływających do Starostwa i jednostek 

organizacyjnych powiatu – planowany termin kontroli kwiecień 2003r. 
3. Kontrolę umów najmu i dzierżaw w jednostkach organizacyjnych powiatu – planowany ter-

min kontroli maj 2003r. 
4. Kontrolę wykonania uchwał Rady i Zarządu Powiatu oraz budżetu powiatu kościańskiego za   

I półrocze roku 2003 – planowany termin kontroli wrzesień 2003r. 
5. Kontrolę Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej – planowany termin kontroli paź-

dziernik 2003r. 
6. Inne kontrole zlecone przez Radę Powiatu. 
Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad podjęciem powyższej uchwały. 
W wyniku głosowania, w którym udział wzięło 18 radnych, uchwała nr III/32/02 Rady Powiatu 
Kościańskiego z dnia 30.12.2002 roku w sprawie zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyj-
nej na rok 2003 została podjęta jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego 
protokołu. 
 
9. Odpowiedzi na zapytania. 
 
Przewodniczący Rady poinformował, że odpowiedzi na zgłoszone zapytania zostały udzielone 
wcześniej. 
 
10. Wnioski i oświadczenia radnych. 
 
Radna Mirosława Mueller powiedziała, że podobnie jak większość radnych była radną I kadencji. 
Wtedy mówiło się wiele o zawłaszczaniu. W poprzedniej Radzie Społecznej SP ZOZ w Kościa-
nie na 8 radnych było 2 radnych z tzw. opozycji. Obecnie nie ma ani jednego. Uważa, że jest to 
przeprowadzone na zasadzie „przyganiał kocioł garnkowi”.  
Radny Bernard Ptak stwierdził, że wypełniając w obowiązki radnego uczestniczy się w obradach 
oraz w głosowaniach. Dziwi go, więc oświadczenie, że ktoś nie brał udział. Zapytał czy jest to 
normalne zachowanie radnego? 
Radna Urszula Iwaszczuk stwierdziła, że jest normalna. Powiedziała, że początkowo uczestniczy-
ła w głosowaniu. W momencie gdy zorientowała się, iż jej głos nie ma znaczenia zrezygnowała  
z udziału w głosowaniu. Dodała, że radny ma prawo zrezygnowania z udziału w głosowaniu. 
Zaznaczyła, że w poprzedniej kadencji często korzystał z niego radny Wiesław Igłowicz.  
Wicestarosta stwierdził, że w poprzedniej kadencji na 10 członków Rady Społecznej SP ZOZ     
w Kościanie wybrany został radny Wiesław Igłowicz. 
Radna Mirosława Mueller zwróciła uwagę, że członkiem Rady Społecznej SP ZOZ w Kościanie 
był również radny Henryk Skrzypczak. 
Przewodniczący Rady poinformowała, ze zgodne z wolą Wysokiej Rady zostały przekazane kse-
rokopie uchwał Rady Powiatu Kościańskiego w sprawie powołania stałych Komisji Rady. Po-
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nadto przekazano radnym po jednym kalendarzu Starostwa Powiatowego oraz jednym kalenda-
rzu zawierającym poradnik i materiały, które ułatwią pracę radnym. 
Starosta poinformował, że radni otrzymali również wykaz dróg powiatowych Powiatu Kościań-
skiego. Do wykazu dołączono również informacje dotyczące zimowego utrzymania dróg wraz z 
numerami telefonów osób odpowiedzialnych za utrzymanie dróg. 
Wobec braku dalszych głosów w dyskusji Przewodniczący Rady złożył wszystkim życzenia no-
woroczne.  
 
11. Zakończenie. 

 
Przewodniczący Rady powiedział, że porządek obrad został wyczerpany, podziękował wszystkim 
za przybycie i zamknął obrady III sesji Rady Powiatu Kościańskiego.  

 
 
 

Przewodniczący Rady 
 

Edward Strzymiński 
 
 
Protokolant: 
Joanna Napierała 
Łukasz Postaremczak 

 
 

 


